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1. Pojęcia wstępne - definicje: 

 

1) Tarcza 1.0: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. 568] 

2) Tarcza 2.0: ustawa z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz. U. 695] 

2. Wsparcie: Pożyczka, gwarancja lub poręczenie oraz leasing dla przedsiębiorców – Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A. 

 

1) Podmiot uprawniony: Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej  

(niezależnie od statusu – wielkości – przedsiębiorcy); 

 

2) Zakres wsparcia:  

 Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, 

jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności1.  

 Instytucja (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) określa w umowie z beneficjentem cel, 

na jaki może być przeznaczone wsparcie2.  

 wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec 

podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków 

rodziny oraz osób bliskich beneficjentów 

 

3) Rodzaj wsparcia:  

Pożyczka, gwarancja lub poręczenie oraz leasing lub inne instrumenty związane 

z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. 

Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest 

publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. https://www.arp.pl/ 

 

4) Podstawy ulgi:  

- Trudna sytuacja finansowa  rozumiana jako: spadek – w następstwie COVID-19 3 -

obrotów gospodarczych 4 w rozumieniu art. 15g ust. 9 Tarczy 1.0, czyli spadek 

sprzedaży towarów lub usług o: 

a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 

w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku o wsparcie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

                                                      
1 art. 5 ust. 2 Tarczy 2.0 
2 Art. 7 ust. 1 Tarczy 2.0 
3 por. art. 5 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 2 uTarczy 2.0;  
4 zdefiniowany w art. 15g ust. 9 uTarczy 

https://www.arp.pl/
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także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego, lub  

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu 

do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;  

 

5) Sposób i źródło finansowania wsparcia:  

- wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz 

pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy;  

- wypłata ze środków pochodzących z budżetu państwa lub środków pomocowych Unii 

Europejskiej, przekazanych z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19.  

 

6) Dokumenty: 

- wniosek o udzielenie wsparcia wraz ze zgodą na pozyskiwanie przez Instytucję danych 

dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego 

organy oraz instytucje (w tym: informacje z Krajowego Rejestru Sądowego i organów 

administracji skarbowej), 

- oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową (pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), 

- opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji 

ekonomicznej;  

 

7) Organ udzielający Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ew. jej spółka zależna 

 

8) Regulacja prawna: art. 4-12 Tarczy 2.0.  

3. Elastyczne przepisy dot. czasu pracy dla sektora rolnospożywczego 

 

Także przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze rolnospożywczym związaną z 

wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności w trakcie epidemii otrzymali uprawnienia, by: 

a. zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

b. polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i 

wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub 

stacji, 

c. zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości 

do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez 
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pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy nie stosuje się; 

d. polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym 

przez pracodawcę.5 

4. Świadczenie postojowe 

 

Ustalono, że świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15 zr Tarczy 1.0 (tj. dla osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które z powodu epidemii koronawirusa 

odnotowały spadek w przychodach) może przysługiwać maksymalnie 3 razy (Tarcza 1.0 

przewidywała jednorazowe świadczenie postojowe).6 

Dodatkowo spośród kryteriów przychodowych umożliwiających skorzystanie ze świadczenia 

usunięto ograniczenie przychodu w kwocie 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.  

5. Pożyczka na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności – Starosta 

 

Pożyczka na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności7 przysługiwać będzie 

także samozatrudnionym mikroprzedsiębiorcom. Nie obowiązuje już warunek utrzymania stanu 

zatrudnienia a jedynie dalszego prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od momentu 

uzyskania pożyczki. 

6. Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  

 

Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

przerwaniu i biegnie na nowo jeśli podstawa takiego wniosku powstała w trakcie trwania epidemii.8 

7. Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych 

 

Dodatkowo wprowadzono opcję wsparcia obejmującą częściowe zwolnienie ze składek ZUS tj. 

zwolnienie z 50% nieopłaconych składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. dla 

przedsiębiorców, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych.9 

W zakresie marca 2020 możliwość zwolnienia dotyczy także składek już opłaconych 10 na zasadzie 

ich zwrotu z ZUS.  

8. Możliwość niepobierania odsetek za zwłokę przez ZUS 

 

ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę w opłaceniu należnych 

składek.11 

                                                      
5 Art. 73 pkt 30) Tarczy 2.0, którym zmienia się art. 15x Tarczy 1.0 
6 Art. 73 pkt 35) Tarczy 2.0, którym zmienia się art. 15zr ust. 1 Tarczy 1.0 
7 Art. 73 pkt 40) Tarczy 2.0, którym zmienia się art. 15zzd Tarczy 1.0 
8 Art. 73 pkt 45) Tarczy 2.0, którym dodaje się art. 15zzra Tarczy 1.0 
9 Art. 73 pkt 65) Tarczy 2.0, którym dodaje się art. 31 zo ust. 1a Tarczy 1.0 
10 Por. art. 113 uTarczy 2.0;  
11 Art. 73 pkt 68) Tarczy 2.0, którym dodaje się art. 31zy10 Tarczy 1.0 


